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Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Lege
I
privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie j
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Descrierea situaţiei actuale
1.
Sărăcia energetică este o mare provocare societală, având impact direct asupra sănătăţii şi afectând
aproximativ 54 de milioane de cetăţeni europeni (CE). Preţurile ridicate ale energiei, veniturile mici şi
locuinţele izolate necorespunzător, umede şi nesănătoase sunt cauze ale ratei crescute de sărăcie
energetică. Preţurile la energia electrică au crescut semnificativ în majoritatea ţărilor în ultimul deceniu,
ceea ce, în combinaţie cu criza economică şi financiară recentă şi cu performanţa energetică slabă a
parcului imobiliar din Europa, a provocat îngrijorări tot mai mari legate de sărăcia energetică în Europa.
în jur de 11 % din populaţia din UE - 54 de milioane de cetăţeni europeni - sunt afectaţi de sărăcia
energetică. Şi totuşi, majoritatea ţărilor din UE nu au încă indicatori pentru identificarea sau cuantificarea
consumatorilor vulnerabili de energie şi nu direcţionează în mod corespunzător măsurile împotriva
sărăciei energetice.
Deosebit de îngrijorat de sărăcia energetică, Comitetul European al Regiunilor a adoptat în unanimitate
Avizul pe tema „Guvemanţa pe mai multe niveluri şi cooperarea intersectorială pentru combaterea sărăciei
energetice”,. Avizul include o serie de propuneri, printre care dezvoltarea în continuare a definiţiei
europene a sărăciei energetice, investiţii specifice în eficienţa energetică, o revizuire a pieţei unice care să
ofere preţuri scăzute la energia pentru gospodării şi obiective cu calendar precis de eliminare a sărăciei
energetice.
Sărăcia energetică desemnează imposibilitatea unei persoane sau unei gospodării de acoperire a nevoilor
energetice minimale: iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de
gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, dar şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun
utilizarea de energie. în principal, sărăcia energetică este cauzată de trei surse distincte: un nivel scăzut al
veniturilor actuale, absenţa infrastructurii şi tehnologiilor necesare sau inaccesibilitatea la sistemul
energetic din alte cauze decât lipsa banilor, precum şi condiţii de viaţă care nu asigură o utilizare eficientă
a energiei (mai ales o locuinţă cu deficite energetice). Populaţia afectată de sărăcie energetică este
caracterizată printr-un consum redus de energie sau folosirea unor combustibili poluanţi (nocivi
deopotrivă pentru sănătatea persoanelor expuse direct, cât şi pentru mediu) sau prin dificultatea accesării
constante şi în timp util a surselor de energie necesare asigurării nevoilor de bază.
Pentru a măsura sărăcia energetică, potrivit studiilor la nivel european, sunt utilizaţi mai mulţi indicatori.
Indicatorii principali sunt definiţi după cum urmează:_________________________________________
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1. Ponderea ridicată a cheltuielilor energetice în venituri: parte a populaţiei cu ponderea cheltuielilor
energetice în venituri mai mult de două ori mediana naţională (sursa: EPOV, 2010 HBS).
2. Sărăcia energetică ascunsă: parte a populaţiei a cărei cheltuială absolută de energie este sub jumătate din
mediana naţională (sursă: EPOV, 2010 HBS).
3. Incapacitatea de a păstra,căldura în locuinţă în mod adecvat: pe baza disconfortului termic auto-raportat
(sursă: Eurostat, 20l6 SILC).
,
;
4. Restanţe la facturile de utilităţi: pe baz^ incapacităţii auto-raportate a gospodăriilor de a plăti la timp
facturile de utilităţi în ultimele 12 luni (sursă: Eurostat, 2016 SILC).
Prin urmare, pentru a avea o imagine completă a sărăciei energetice se iau în calcul:
1. 'Veniturile gospodăriei disporiibile pentru obţinerea energiei necesare
2. Veniturile gospodăriei disponibile pentru investiţii în îmbunătăţirea energetică a condiţiilor de
viaţă
3. Calitatea energetică a locuinţei
4. AccesuUa diferite tipuri de surse energetice
^ '•
’5. Cultura consumului energiei
Un studiu recent al European Energy NetWork (EnR - 2019) asupra sărăciei energetice a determinat mai
;!
multe definiţii utilizate la nivelul statelor membre UE.
Astfel, Italia defineşte sărăcia energetic dacă ponderea costurilor energetice depăşeşte de două ori cota
medie a cheltuielilor cu energia şi dacă bugetul gospodăriei, după deducerea costurilor cu energia, este sub
pragul naţional (relativ) de sărăcie. în Marea Britanie o gospodărie este săracă din punct de vedere
energetic dacă suma pe care ar trebui să o cheltuiască pentru a-şi menţine locuinţa la „un standard adecvat ■
de căldură” (definit în termenii unui regim standard de încălzire şi calculat prin metodologia naţională de
calcul SAP utilizată în reglementările de construcţii şi producţia de certificate de performanţă energetică)
este peste nivelul mediu naţional şi dacă venitul lor rămas, după costurile de locuinţă şi ajustat în funcţie
de dimensiunea şi compoziţia gospodăriei, ar fi sub pragul oficial de sărăcie (60% din venitul mediu al
gospodăriei) . Anterior, Marea Britanie se raporta la sărăcia energetică prin nivelul cheltuielilor care nu
i •
trebuia să depăşească 10% din venitul gospodăriei,
în acelaşi studiu, sunt prezentate şi estimări ale numărului de gospodării din state membre ale Uniunii
Europene pentru care este incidenţă sărăcia energetică. Astfel, în state în care succesiunea notimpurilor
este similară cu România, situaţia se prezintă, după cum urmează:
- Bulgaria - 40% dintre gospodării nu pot să-şi menţină locuinţa încălzită adecvat şi cheltuielile cu energia
sunt de mai mult de 10% din veniturile lor; I
%
'
i
'j
'
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- Franţa - 30% din populaţie si-a restrâns consumul pentru încălzirea locuinţei pentru a diminua valoarea
facturilor, iar 15% dintre acestea au raportat că au suferit de frig în timpul iernii;
- Germania - aproximativ |5 milioane de gospodării se află în sărăcie energetică;
' :
1
I
''
- Ungaria - 21 % din totaliil gospodăriilor^ sunt estimate ca fiind în S^ăcie energetică.
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Indiferent la ce definiţie- ne raportăm, jcbncluzia este aceeaşi: de fapt sărăcia energetică reprezintă
imposibilitatea gospodăriei de a-şi asigura nevoile energetice minimale constând în iluminat, încălzirea
•
•
i
' i
optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea altor facilităţi care presupim utilizarea .de energie, fie din
cauza veniturilor reduse, fie din cauza costului prea mare ăl serviciilor. : |
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Ţinând cont de toate aspectele relevate de studiile şi cercetările la'nivel european, de dinamica preţurilor,
consumului şi aproviyionării, în 2019 Parlamentul European şi :Consiliul, aprobă DIRECTIVA (UE)
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2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A'CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele
comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei,2012/27/UE.
Directiva stabileşte o serie de principi şi reguli care să permit tuturor grupurilor de clienţi (industriali,
comerciali şi casnici) „să aibă acces la pieţele de energie electrică pentru â-şi valorifica flexibilitatea şi
!
*
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pentru a-şi comercializa energia electrică autoprodusă. |Clienţilor ar trebui şa li' se permită să fhictifice în
întregime avantajele oferite de agregarea producerii şi a furnizării de energie'electrică la nivelul regiunilor
mai mari şi să beneficieze de concurenţa trariLffontalieră..[Participanţii la {piaţă implicaţi în agregare ar
putea juca un rol important în calitate de inţermediajri îţitre jjdiversele grupuri de clienţi şi piaţă. In ceea ce
priveşte agregarea independentă, sitatele menibre .ar'l trebui să aibă libertatea de a alege modelul de
implementare adecvat şi abordarea corespunzătoare în {materie de'jguyemanţă, respectând totodată
principiile generale prevăzute în prezenta directivă.|Ur astfel de model saii.o astfel de abordare ar putea
include alegerea unor principii bazate pe piaţă sau ai unor principii de'reglementare care oferă soluţii
f
î
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*
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pentru respectarea prezentei directive, precum modelele în cadrul cărora dezechilibrele sunt decontate sau
i '
•
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se introduc corecţii ale perimetrului. Modelul ales'ar trebui să conţină noime echitabile şi transparente
pentru a le permite agregatorilor independenţi să îşi îndeplinească rolul de intermediari şi să garanteze că
clientul final beneficiază în mod adecvat de activităţile acestora. Produsele ar trebui definite pe toate
pieţele de energie electrică, inclusiv pe pieţele serviciilor de sistem şi pe pieţele de capacităţi, astfel încât
I
!
să se încurajeze participarea consumului dispecerizabil.”
I
n ^11 •1 ■
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Pentru clienţii casnici Directiva reglementează că statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru
protecţia acestora, garantând, în special, protecţia adecvată a clienţilor vulnerabili. în acest context, fiecare
stat membru defineşte conceptul de clienţi vulnerabili care poate face referire la sărăcia energetică şi,
printre altele, la interzicerea debranşării acestor clienţi în situaţii critice. Conceptul de clienţi vulnerabili
poate include nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, , eficienţa
energetică a locuinţelor, dependenţa critică de echipamente electrice, din motive de sănătate, vârstă sau
alte criterii. Statele membre garantează că se aplică drepturile şi obligaţiile în ceea ce priveşte, clienţii
vulnerabili. în special, acestea iau măsuri pentru protecţia clienţilor din zonele îndepărtate. Statele membre
garantează un nivel înalt de protecţie a consumatorilor, în .special în ceea ce priveşte itransparenţa
condiţiilor contractuale, a inforrnaţiilor generale şi a mecanismelor de soluţionare a litigiilor.
în România, o serie de acte normative reglementează unele măsuri pentru protecţia socială atpopulaţiei. în
acest sens, pentru perioada sezonului rece, caracterizată printr-un consum mai mare de energie pentru
încălzirea locuinţei, începând din anii 90 au fost aprobate măsuri de protecţie socială. Ultimul în acest sens
a fost Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 prin care au fost instituite ajutoare pentru familiile
cu venituri reduse.
în baza acestui act normativ, pentru cele 5 luni de iâmă - noiembrie - martie - pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
familiile cu venituri de maximum 750 lei/persoană beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.
Introducerea de condiţii din ce în ce mai restrictive, în ideea de a focaliza cât mai mult acordarea acestui
tip de ajutor, a condus la diminuarea treptată a numărului de beneficiari de la aproximativ 1,5 milioane
gospodării, la începutul anilor 2000 până la 250.000 gospodării în sezonul rece 2019-2020,
şi sumele plătite s-au diminuat considerabil, în aceeaşi perioadă, de la 300 milioane la aproximativ 90
milioane lei.
.
■!
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însă Directiva 944/2019 nu are în vedere numai sezonul rece,şi încălzirea locuinţei, ci orice Reprezintă
consum energetic pe parcursul întregului an.
I îl .\i
t- I ] ;i
Din acest considerent este necesară restructurarea/revizuirea legislaţiei aplicabile în materie de protecţie

I
I

socială şi dezvoltarea măsurilor pentru a cuprinde întreaga perioadă a anului.
Mai mult, nivelurile de venituri şi cuantumurile ajutoarelor s-au menţinut în aceeaşi parametri cu excepţia
limitei maxime de venituri care a fost majorată în 2019 şi în 2020, pentru a cuprinde şi o parte din
persoanele vârstnice ale căror pensii sunt la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionări.
în sprijinul revizuirii legislaţiei privind protecţia socială în perioada sezonului rece, vin şi cifrele publicate
de EUROSTAT. în anul 2019 rata persoanelor aflate în risc de sărăcie din România era de 23,8%, mai
mult cu 0,3% faţă de anul 2018 şi cu 7% faţă de media europeană (EU 28). Pentru aceeaşi perioadă rata
riscului sărăciei persoanelor care muncesc (in work at risc poverty) a cunoscut în România o creştere de
0,4% faţă d^ 2018, de la 15,3% la 15,7%, în timp ce media europeană (EU 28) a cunoscut o scădere de la
9,4% la 9,2%. Aceeaşi sursă ne arată că rata gospodăriilor cu incapacitate de menţinere a căldurii este de
9,3% faţă de media europeană (EU 28) de 7%.
Prin urmare, toate datele conduc la necesitatea recalibrării nivelului'de' veniturf şi â cuahtumurilbf
I .
ajutoarelor, dar şi includerea de noi măsuri care să prevină riscul sărăciei energetice..
t

Având în vedere necesitatea asigurării unei protecţii sociale adecvate pentru consumatorul vulnerabil, aşa
cum este acesta definit în actele normative de bază, dar şi în contextul prevederilor Directivei (UE)
2019/944 care recomandă protecţia adecvată a clienţilor vulnerabili, reconiandând fiecărui stat membru săşi definească clientul vulnerabil, conceptul de sărăcie energetică şi să introducă măsuri pentru interzicerea
debranşării acestor clienţi îp situaţii critice, s-a considerat necesară constituirea unui grup de lucm format
din specialişti din,ministere - autorităţi şi instituţii cu atribuţii în acest domeniu, care,să stabilească limile
directoare în această materie, elaborarea cadrului legislativ necesar şi a procedurilor de implementare.
Din grupul de lucru au făcut parte experţi din ministerele, autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în acest
domeniu.
Acestor instituţii publice li s-au alăturat partenerii sociali şi Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi
I
din Energie.
Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
Actul normativ susţine transpunerea art. 28 din DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de
energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE.
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A. Schimbări preconizate
Prin proiectul de lege alăturat se propune reglementarea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil din sistemul energetic în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice,
Potrivit propunerilor proiectului de lege, măsurile de protecţie socială pot fi:
:
a) financiare constând în .ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat,
încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea'Tacilităţilor de gătit şi asigurarea apei
.M
, calde în locuinţă şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupuri utiliz^ea’ de energie;
b) non-financiare constând în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare
pentru asigurarea nevoilor energetice minimale;
'
'
! ,
e) alte facilităţi Constând în.'ajutoare financiare destinate^” achiziţionării de dispozitive/
instalaţii/sisteme ce pot conduce la creşterea eficienţei energetice în locuinţă.
Măsurile de protecţie socială se finanţează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri
europene.

1ii
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Măsurile pot fi financiare şi non financiare şi constau în:
'
a) ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a
locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă şi
utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;
b) ajutoare destinate achiziţionării de dispozitive/ instalaţii/si steme ce pot conduce la, creşterea
eficienţei energetice în locuinţă; '
i
c) facilităţi de acces şi conectare la sursele jde energie disponibile necesare pentru asigurarea
nevoilor energetice minimale.
în scopul stabilirii măsurilor concrete de sprijin, a beneficiarilor acestora şi a criteriilor de eligibilitate,
prin prezentul proiect de lege se reglementează;
i :
!
'
.
■
definirea termenilor utilizaţi:
1.
a) consumator vulnerabil de energie, denumit,'în
• consumator vulnerabil - persoană
singură/familie, care, din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alţi factori, ar trebui să
beneficieze de măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin
nevoile energetice minimale
b) consumul mediu lunar de energie termică- cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii,
necesară încălzirii locuinţei, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de
apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură;
c) zona de temperatură - gruparea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale înregistrate;
d) familie - totalitatea persoanelor, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi
gospodăresc împreună şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei,
indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie.
e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află
în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi
se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 4,0 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
f) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea
titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii,
situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la
care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate,
precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care deţine avizele de
construcţie prevăzute de Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) sezon rece - se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data
.j de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită/redusă într-unul sau mai
multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie.
Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor
pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei
* i
Sociale;
h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin financiar, din categoria celor prevăzute la art.2
alin. (2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor
vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu

i

i)

j)
k)

'
l)

Încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem
centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri. Acesta se acordă
numai pentru un singur sistem de încălzire, aeesta fiind cel principal utilizat;
supliment pentru energie - măsură de sprijin financiar, din categoria celor prevăzute la art.2 alin.
(2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor
vulnerabili, care are drept seop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu
iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă şi utilizarea
mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;
facilitaţi privind accesul la energie - măsuri de sprijin din categoria celor prevă2aite la art. 2 alin.
(3) pentru accesul şi conectarea la sursele de energie disponibile;
’
,
sprijin pentru eficientizarea consumului de energie - măsură financiara din categoria celor
prevăzute la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, ori
fonduri europene, destinată eonsumatorilor vulnerabili pentru acdperirea unei părţi din costul
sistemelor utilizate pentru creşterea: eficienţei energetice potrivit Legii nf.l21/20i4 privihnd
•^î
eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
titularul măsurilor prevăzute la lit.h) şi i) - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură
care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor, care solicită acordarea acestora şi care
poate fi, după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat
locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de
habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de
familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori,
după eaz, reprezentantul legal ’al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al
persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările ulterioare;
beneficiarul măsurilor prevăzute la lit.h) şi i) - familia sau persoana singură definite conform lit. d)
şi e);
venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după
caz, membrii familiei în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt
prevăzute la art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
împărţită la numărul persoanelor din familia definită la lit.d);
sărăcie energetică - desemnează situaţia în care, din cauza combinaţiei între veniturile mici,
costurile ridicate la energie şi eficienţa energetică scăzută a locuinţei, o. persoană sau o gospodărie
nu îşi permite asigurarea nevoilor energetice minimale servicii energetice de bază eare să garanteze
un nivel de trai decent;
'
;
nevoi energetice minimale - reprezintă consumul minim al unei familii pentru iluminat, încălzirea
optimă â locuinţei ,pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în
locuinţă, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupvm utilizarea de energie sau alimentarea
dispozitivelor medicale pentru susţinerea vieţii sau ameliorarea, sănătăţii persoanelor. Limita
minimă a consumului se stabileşte prin ordin comun al ministrului economiei, | energiei şi mediului
de afaceri, ministmlui muncii şi protecţiei sociale şi preşedintelui Autorităţii Naţionale de
t

m)
n)

o)

p)
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reglementare în Domeniul Energiei;
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.q) furnizor - .persoană fizită săti juridică ce asigură dupa eaz fijmizareă energiei^ termice, energiei
electrice, gazelor naturale către clienţi;
r) valoare de referinţă - nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinţei aferent unei luni,
stabilit în funcţie de sistemul de încălzire utilizat;
s) gospodărie - unitate formată dintr-o locuinţă şi din persoanele fizice care o loeuiese, având buget

comun şi valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor.
2.
principalele măsuri de protecţie socială
A. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, vizând următoarele aspecte:
reglemenWea tipului de ajutoare ; pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în
sistem centralizat; pentru încălzirea cu gaze naturale; pentru încălzirea cu energie electrică şi
'
■
.!' i i
.
pentru încălzirea cu combustibili solizi
sau lichizi ;
stabilirea limitei maxime a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de
'i
:
ii
'
1
■
î
I
ajutoare pentru încălzire, respectiv: I
i !,
■ ■ I
i[ '
• de 810 lei/persoană în cazul familiilor
I
• de 1.445 lei în cazul persoanei singure
stabilirea cuantumului ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori
de referinţă diferenţiată în funcţie de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de
100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri şi de minimum 10% pentru cei ale căror
venituri se află la limita maximă;
stabilirea valorii de referinţă la care se aplică corhpensarea procentuală: de 250 lei/lima pentru
gaze naturale de 500 lei pentru energie electrică de 80 lei pentru combustibili solizi şi petrolieri.
Pentru energia termică valoarea de referinţă se stabileşte în limita consumului mediu definit de
lege şi în funcţie de preţul local al gigacaloriei;
trecerea la stabilirea nivelurilor de venituri şi a valorilor de referinţă în valoare nominală, fără a
mai fi raportate la indicatorul social de referinţă;
reglementarea modalităţii de facturare a energiei termice în cazul consumatorilor vulnerabili,
respectiv pe baza consumului efectiv;
reglementarea categoriilor de venituri care se iau în calcul pentru stabilirea eligibilităţii,
respectiv categoriile de venituri şi de bunuri reglementate şi pentru acordarea ajutorului social
prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, păstrându-se acelaşi principiu
ca în prezent;
reglementarea principalelor aspecte privind stabilirea şi plata ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei:
• acordarea ajutorului se realizează prin dispoziţie a primarului, pe bază de cerere şi declaraţie
pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, însoţită
de documente doveditoare
• la stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure în vederea acordării ajutohilui pentru
încălzirea locuinţei vor fi luate în considerare toate veniturile realizate de rriembrii acesteia
.în luna anterioară depunerii cererii aşa cum sunt acestea definite de art. 8 din Legea
.nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
'•'Stabilirea în responsabilitatea primarului'şi a'serviciului public de asistenţă'sdciălăia
obligativităţii efectuării de anchete sociale, la solicitarea agenţiilor judeţene pentru plăţi şi
inspecţie socială, precum şi la solicitarea altor terţi, precum şi în cazul celor care solicită
ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
• elaborarea şi transmiterea de către primar a situaţiilor centralizatoare privind beneficiarii
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, veniturile acestora şi cuantumul ajutorului rhaxim'la
■ care pot avea dreptul
• furnizorul de energie termică, respectiv de gaze naturale va calcula ajutorul efectiv care se
va acorda beneficiarului pe baza consumului efectiv înregistrat
stabilirea de obligaţii clare ale beneficiarului şi de aţribuţii în sarcina primarului, asociaţiei de

li

!

proprietari/chiriăşi şi furnizorului de energie termică sau gaze naturale, a căror neîndeplinire se
pedepseşte, în funcţie de gravitatea acestei, cu amendă contravenţională sau conform legii
penale;
sumele necesare pentru asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei,, cu excepţia celui
acordat din bugetele locale, se suportă din fondurile alocate cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Plata se efectuează de Agenţia Naţională pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială prin agenţiile sale judeţene direct la furnizori în cazul energiei termice,
gazelor naturale şi energie electrică, iar în cazul ajutorului pentru lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri la beneficiari, prin intermediul primăriilor;
,
j
plata ajutorului pentru încălzirea cu lenme, cărbuni, combustibili petrolieri pentiu beneficiarii
i
^ de ajutor social se asigură, ca şi în prezent, de către primari, din bugetele locale şij se efectuează
o singură dată, la începutul sezonului rece pentru întreaga perioadă;
‘

B. Suplimentul pentru energie
- definirea categoriei de beneficiar, respectiv familiile şi persoanele singure care au dreptul la
ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
- stabilirea cuantumului suplimentului pentru energie m funcţie de sursa de energie, respectiv :
;
• 30 lei pentru consumul de energie electrică;
ij •'10 lei pentru consumul de gaze naturale;
• • 10 lei pentru consumul de energie termică;
• 20 lei pentru consumul de combustibili solizi şi petrolieri.
- perioada de acordare a suplimentului pentru energie, respectiv pe parcursul întregului an
- posibilitatea acordării suplimentului, cumulat, pentru sursele de energie utilizate
- majorarea cuantumului suplimentului la 50 de lei, în cazul în care unica sursă este energia
electrică
’
'
^
,
- decontarea suplimentului pentru energie la furnizor
*
■

;(
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C. Alte măsuri
Ţinând cont de definiţia nevoilor energetice minimale, proiectul de lege propune ca măsurile de sprijin
dezvoltate în prezentul proiect de act normativ să fie completate şi cu alte intervenţii. Astfel, se
reglementează posibilitatea iniţierii de noi măsuri de sprijin, după cum urmează:
pe bază de programe naţionale, finanţate din bugetul de stat, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
pe bază de programe locale, suportate din bugetele locale, aprobate prin hotărâri ale consiliilor
locale/consiliilor judeţene;
,
,
'
pe bază de proiecte susţinute din fonduri europene, conform regulilor de eligibilitate stabilite la
; I
nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului;
prin ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,, pentru măsurile de
sprijin non-fmanciare şi care vizează facilităţi acordate prin intermediul furnizorilor. ;
• '
•
♦
»
' '
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măsuri, |SUSţinute^ şi' diii sursele ţirevăzute de arţ., 201 alin.(3) din Legea energiei electrice şi a
. , gazeipf naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterio^e
'
'
D. Actualizarea nivelului de venituri şi a cuântutnurilor ajiitoărelor propuse r
- în funcţie de evoluţia veniturilor populaţiei şi a preţului serviciilor, prin hotărâre a Guvernului
E. Aplicarea de sancţiuni
'
- sancţiunile contravenţionale se aplică primarului, furnizorilor de energie termică/electrică/gaze naturale.

••ii•iii

după caz, asociaţiilor de proprietari/locatari pentru nerespectârea dispoziţiilor cuprinse de lege. acestea
sunt preluate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr/70/2011.
F. Intrarea în vigoare şi abrogări
I
v
- intrarea în vigoare se propune pentru septembrie 2021. Aplicarea noii proceduri de calcul pentru ajutorul
de încălzire necesită pregătiri administrative din ^ partea primăriilor,^ a' furnizorilor de energie
termică/electrică/gaze naturale, precum şi a Agenţiei bJăţioiiale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Din acest
considerent, intrarea în vigoare şi aplicarea efectivă'a prevec şrilor acestui proiect de act normativ poatej fi
realizată începând cu un nou sezon rece.
; *j' i j, 1;
■
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- pentru aplicarea prevederilor acestui proiect de 'acţ njjrmaţiv se propuiie câ normele inetodologice să fie
aprobate prin hotărâre a Guvernului până la data de l iulie 2021, astfel încât iinstituţiile! implicate să poată
: !
1
asigura logistica necesară aplicării.
- se propune câ odată cu intrarea m vigoare a prezentei legi, să se abroge Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie ‘ socială în perioadă sezomilui rece, aprobată prin
Legea nr.92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
- se propune ca odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea i a prezentei legi să fie
abrogată Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, ţinând cont de
faptul că în materia ajutoarelor pentru încălzire prevederile acestui din urmă act normativ prin aprobarea
prezentului proiect de lege nu vor mai fi de actualitate, iar în materia celorlalte drepturi reglementate de
Legea nr.196/2016, în perioada 2016 - 2020 au fost aprobate mai multe modificări ale actelor normative
ce urmau să fie abrogate odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016, modificări ce nu au fost incluse
şi in Legea nr, 196/2016.
De menţionat este şi faptul că au fost menţinute procedurile de stabilire şi plată a dreptului, aşa cum
acestea au fost reglementate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011.
Faţă de-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, comparativ proiectul de lege aduce următoarele
noutăţi:
,
creşterea nivelurilor de venituri până la care se acordă dreptul. Nivelul maxim pe persoană din
familie creşte de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persona singură de la 1082 lei la 1445 lei. Se
asigură o acoperire cu această măsură a cel puţin 18% din gospodăriile aflate în primele 4 decile de
.
,
.venituri,
ţinând cont de ansamblul condiţiilor de acordare, respectiv un număr de aproximativ
* J
1
427.000 gospodării, 6% din totalul de 7,2 milioane gospodării din România
cuantumul ajutorului se stabileşte prin compensare procentuală faţă de o valoare de referinţă,
^ pentru toate sistemele de încălzire, faţă de cuantumurile nominale prevăzute anterior pentru gaze
naturale, energie electrică şi combustibili solizi/lichizi.
- I se introduce suplimentul pentru energie în , cuantum egal pentru toate gospodăriile, acordat pe tot
parcursul anului, diferenţiat în funcţie de sursele de energie utilizate.
-, plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social acordat în
; . baza Legii nr.416/2001, se va prelua din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale şi nu va mai fi în sarcina directă a autorităţii administraţiei publice locale.
( ,
3. Alte informaţii
■
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Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impact macro-economic
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Actul normativ nu se referă la acest subiect
1^1. Impactul asupra mediului coiicurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaeeri
Prevenirea sau, după caz, combaterea sărăciei energetice; susţinerea cheltuielilor legate de iluminat,
încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în
locuinţă, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie sau alimentarea
dispozitivelor medicale pentru susţinerea vieţii sau ameliorarea sănătăţii persoanelor.
2^. Impactul asupra sarcinilor administrative:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2^. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii:
I
Actul normativ nu se referă la acest subiect
I
3. Impact social
Ameliorarea condiţiilor de locuit a familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse atât în perioada
sezonului rece, precum şi pe parcursul întregului an, prin acordarea suplimentului pentru energie.
Grupurile vulnerabile sunt familiile cu copii, persoanele singure, persoanele vârstnice cu venituri scăzute,
alte categorii sociale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
)
Creşterea procentului din totalul gospodăriilor de la 4% la 6%, care vor fii acoperite cu olmăsurile de
:
!
iI
protecţie socială avute în vedere prin prezentul proiect de act normativ.
Creşterea sprijinului acordat atât prin raportarea procentuală la consumul efectiv, valo^ea de referinţă şi
veniturile familiei, cât şi prin introducerea-unei forme de sprijin pe tot parcursul anului, respectiv a
^
suplimentului pentru energie.
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
!
5. Alte informaţii
\

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- în mii lei (RON) Media pe
Următorii patru ani
Anul curent
Indicatori
cinci ani
; ;(2021)
7
4 .5' 6
3
2
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
i;
plus/minus, din care:
li
|1
a) buget de stat, din acesta:
i
i.
impozit pe profit ;
I
■ i
1
i
ii.
impozit pe venit
•1
:
b),bugete locale, |
11
1
h
i., impozit pe profit
i i* •
c) bugetul asigurărilor şociale.de stat:
.
r'y
^ O
i.
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i’

1

L ' l

i

1

r

i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
iii.
asistenţă socială
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
I
ii.
bunuri şi servicii
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) buget de asigurări sociale de stat ,
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fimdamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

+417.600

+154.130
;
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Estimări privind costurile măsurilor propuse:
Pentru ajutorul de încălzire:,
.'
I
'
Număr beneficiari: 427.000 din care:
- 42.759 pentru energie termică
- 94.070 pentru gaze naturale
- 12.828 pentru energie electrică
- 277.934 pentru combustibili solizi şi lichizi
Cuantum mediu ajutor lunar:
- 70 lei pentru energie termică
-140 lei pentru gaze naturale
-130 lei pentru energie electrică ,
- 52 lei pentru combustibili solizi şi lichizi

K-

Cheltuieli lunare 32.280 mii lei, din care:
- 2.993 mii lei pentru energie termică
-13.170 mii lei pentru gaze naturale
'
'
- 1.667 mii lei pentru energie electrică
- 14.450 mii lei pentru combustibili solizi şi lichizi

;

I' I

Cheltuieli sezon rece (5 luni): 161.400 mii lei
Pentru suplimentul pentru energie
Număr beneficiari: 427.000
Sumă lunară medie: 50 lei
Perioadă acordare: 12 luni
Necesar lunar: 21.350 mii lei
!

Necesar 12 luni: 256.200 mii lei
Necesar 2021 : 154.130 mii lei
Necesar 2022: 417.600 mii lei
7. Alte informaţii Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare_________________
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului
act normativ:
Prin proiectul de act normativ se propune abrogarea:
r Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
- proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii
iL Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice:
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor
publice, prevederi derogatorii;
Actul normativ nu se referă la acest subiect
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor
de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor
contractante.
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare:
'
Actul normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Actul normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se
referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document
al unei organizaţii internaţionale:
i
Actul normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
■ I
I
, Secţiunea a 6-a
i
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
T
S-a constituit un grup de lucru format din specialişti din ministere, autorităţi şi instituţii cu atribuţii în
acest domeniu, care să stabilească liniile directoare în această materie, elaborarea şi finalizarea cadrului
legislativ necesar şi a procedurilor de implementare. ____________ • ■ • • ~
.........."
^
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ
Actul normativ nu se referă la acest subiect
'
!
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei
Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România.________________^_____ ____________. ' ’
j;! ■ ______ _J_______________________
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
I
Actul normativ nu se referă la acest subiect
-! :
5. Informaţii privind avizarea de către:
.i •
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi Social.
fr (11'
f >
‘ML
» 1
6. AlteJnformaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea actului normativ
Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ.
1.
în procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale
aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ ai fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de
internet a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Actul normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborată prezenta Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.
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Art. 1 - (1) Prin dispoziţiile prezentei legi se stabilesc criteriile de încadrare în categoria
consumatorilor vulnerabili de energie şi se reglementează măsurile de protecţie socială pentru
aceştia şi în special accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale
gospodăriei în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.
(2) Prezenta lege urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
a) accesibilitatea energiei din punct de vedere al preţului pentru toţi consumatorii;
b) asigurarea disponibilităţii fizice neîntrerupte a resurselor energetice pentru toţi consumatorii;
c) creşterea perfomanţei energetice a clădirilor;
d) prevenirea şi combaterea sărăciei energetice şi excluziunii sociale.
(3) Prevederile prezentei legi se aplică activitatii de distribuţie şi furnizare a energiei
electrice, energiei termice, gazelor naturale şi combustibililor solizi sau petrolieri către consumatorii
vulnerabili din sistemul energetic.
Art. 2 - (1) După natura lor, măsurile de protecţie sociala pot fi financiare şi non-financiare
(2)

Măsurile financiare constau în:

a) ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea
optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei
calde în locuinţă şi utilizarea mijloacelor de i comunicare care presupun utilizarea de
energie;
b) ajutoare destinate achiziţionării de dispozitive/ instalaţii/sisteme ce pot conduce la
creşterea performaţei energetice în locuinţă sau, după caz, la accesul efectiv la energie.
(3) Măsurile non-financiare constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie
disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea
deconectării de la sursele de energie pentru anumite categorii de consumatori vulnerabili din cele
prevăzute la art. 4 în conformitate cu reglementările emise de către Autoritatea Naţională de
1

■1

Reglementare în domeniul Energiei, precum şi consilierea şi informarea transparentă şi accesibilă a
populaţiei cu privire la sursele de energie, costuri şi proceduri de acces la acestea.
(4) Măsurile de protecţie sociala prevăzute la alin.(2) se finanţează din bugetul de stat, din
bugetele locale sau din fonduri europene.
i

(5) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin.(2) sunt:
a) ajutor pentru încălzirea locuinţei;:
b) ajutor pentru consumul de energie pentru acoperirea unei părţi din consumul energetic al
■ gosţiddăriei pe tot parcursul anului;

)

j •

c) subvenţii pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente necesare pentru
iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum în locuinţă, pentru
! înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral, precirm şi
pntru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;
d) subvenţii pentru achiziţionarea de produse şi servicii m vederea creşterii performanţei
energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la sursdle de energie.

i

(6) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin.(3)' se stabilesc de către Autoritkieă
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei prin ordin al preşedintelui.

Art. 3 - (1) în sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) consumator vulnerabil de energie, denumit, în continuare consumator vulnerabil - persoană
singură/familie, care, din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alţi factori,
necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare penţru a-şi asigura cel puţin
nevoile energetice minimale;
b) consumul mediu lunar de energie termică - cantitatea de energie termică, măsurată în
gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de
apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei nr.i 1;
c) zona de temperatură - gruparea judeţelor‘în fimcţie de temperaturile niedii
înregistrate, conform anexei nri 2;

multianuale

)

i

d) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu
..... relaţii TdeTudehie; care au'ăcelăşi doniiciliu ori'reşedinţă' şi/sau" carclocuiesc’şi gospodăresc'
’

.

.

‘

'

'

I ■

‘
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împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şiţsunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
}

întreţinere a locuinţei

•f

.

(

h

1

e) persoană singură - persoana care a iîmpilinit^ vârsta de |18 ani, care locuieşte singură şi nu se
mai află în întreţinerea părinţilor, pjrecum şi persoana cu vârstă cuprinsă îitre 16 şi 18 ani^

1
i

!

I

care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit
i
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prevederilor art. 40 din Legea, nr. 287/2009 privind Godul civilj republicată, cu modificările
ulterioare;

i

1) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - ^ construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în
proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra qăreia exercită un drept de
'

■

■

'i

'

'

' i

folOpinţă în condiţiile legii, situată la adteşa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de
familie sau, diipă caz, adresa la cate per^dâhele sunt înscrise în cârtea de iiriobil şi sunt luate
■
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în calcul la stabilirea cheltuielilor de (întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de
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dofniciliu sau reşedinţei şi locuinţa de heceşitate|, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt
acestea definite potrivit prevederilolr' Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;; precurn şi, după caz, locuinţele [situate în aşezări
informale astfel cum sunt definite conform Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii'nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
g) sezon rece - se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent
şi data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită/redusă întrunul sau mai multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu avizul Autorităţii Naţionale
de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum şi procedura de
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre
a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi
a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

.

..

.

h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin financiar, din categoria celor prevăzute
la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată
consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei
părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de
energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau
petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel
principal utilizat;

,

i) suplipient pentru,energiCi^,măsură de sprijin;financiar, din categoria celor, prev,ăzute la qrţ.-2
alin. (2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele' locale, destinată
consumatorilor vulnerabili^ care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei
părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei
calde în locuinţă şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupim utilizarea de energie;.
j) facilitaţi privind accesul la energie - măsuri de sprijin din categoria celor prevăzute la art. 2
,

alin, (3) pentru accesul şi conectarea la sursele de energie disponibile;

i

k) sprijin pentru eficientizarea consumului de energie -r măsură financiară din categoria Celor
prevăzute la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale.
.V ,
i
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I
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sau fonduri europene, ori contraete de performanţă energetieă puse în aplicare de
distribuitorii/fumizorii de energie şi sau companii de servicii energetice destinată
consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea unei părţi din costul sistemelor utilizate pentru
creşterea eficienţei energetice potrivit Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu
modificările şi completările ulterioare;
l) titularul măsurilor prevăzute la lit.h) şi i) - reprezentantul familiei sau, după eaz, persoana
singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor, care solicită acordarea
® ' acestora Şi care poate fi, după caz:' proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia,
persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de
întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune
al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de
titularul contractului de închiriere ori, după caz, repfezentaiitul legal al persoanei singure
care nu a împlinit vârstă de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. '(l) lit. b) şi
art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
m) beneficiarul măsurilor prevăzute la lit.h) şi i) - familia sau persoana singură definite cdnfoml
lit. dj şi e);

'

'

> '

’

n) venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau,
după caz, membrii familiei în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum
acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, împărţită la numărul persoanelor din familia definită la lit.d);
o) sărăcie energetică - desemnează situaţia în care, din cauza combinaţiei între veniturile mici,
costurile ridicate la energie şi eficienţa energetică scăzută a locuinţei, O persoană sau o
gospodărie nu îşi permite asigurarea nevoilor energetice minimale servicii energetice de
bază care să garanteze un nivel de trai decent;
p) nevoi energetice minimale - reprezintă consumul minim de energie al unei familii pentru
iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi
asigurarea apei calde în locuinţă, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun
utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru susţinerea vieţii sau
ameliorarea sănătăţii persoanelor. Limita minimă a consumului se stabileşte prin ordin
comun al ministrului energiei, ministrului muncii |şi protecţiei sociale/şi preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementar în domeniul Energiei;
, ,

,

,
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. q) furnizor - persoana fizica sau'juridica ce asigura-după caz furnizarea energiei termice,
energiei electrice, gazelor naturale către clienţi;
r) valoare de referinţă - nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinţei aferent unei
luni, stabilit în funcţie de sistemul de încălzire utilizat;
4
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s) gospodărie - unitate formată dintr-o locuinţă şi din persoanele fizice care o locuiesc, având
buget comun şi valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor,
(2) Măsurile de sprijin de natura celor prevăzute la alin.(l) lit.h) şi i) se acordă în funcţie de
venitul mediu net al persoanei singure sau, după caz, pe persoană din familie.
I
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Criterii de incadrare in categoria consumatorului vulnerabil;
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Art. 4 - (1) Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:
a) consumatori vulnerabili din motive de venit;
b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă;
c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate;
d) consumatori vulnerabili ca urmare a faptului că gospodăriile respective se află în zone
izolate sau în aşezări informale astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 151/2019 pentru
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.;
(2) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se încadrează familia sau
persoana singura al căror venit net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure
definit la art. 3 alin.(l) lit.n) se incadreaza in venitul prevăzut la art. 7 alin.(2).
(3) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de vârstă se încadrează persoanele
prevăzute la alin.(2) şi care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr.5 la
Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de sănătate se încadrează persoanele care
se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
a) necesita aparate electrice pentru menţinerea in viata sau menţinerea stării de sanatate.
b) prezintă probleme de sănătate mintală care conduc la afectarea funcţiilor de percepţie şi
•

cognitive;

U

i

c) prezintă probleme neuromotorii sau locomotorii care împiedică sau restricţionează
mobilitatea şi/sau deplasarea acestora;
d) prezintă deficiente de vedere sau de auz;
(5) In categoria consumatorilor vulnerabili izolaţi se încadrează gospodăriile situate în afara
localităţlor care nu sunt conectate la reţelele de utilităţii şi în care locuieşte o familie sau persoana
singură care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili prevăzută la alin.(2).. j

L,

‘

(6) Documentele care dovedesc încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili se
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi pot fiacte de identitate.
5
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documente care atestă provenienţa şi nivelul veniturilor, adeverinţe eliberate de medicul de familie
sau medicul specialist, certificate de încadrare în grad şi tip de handicap.

Art. 5 - (1) Familiile, precum şi oricare din membrii familiei sau persoanele singure pot fi încadrate
în una sau mai multe din categoriile de consumatori vulnerabili dacă îndeplinesc condiţiile de
încadrare, beneficiind de măsurile de protecţie socială financiare şi non-fmanciare.
(2Măsurile de protecţie non-fmanciară se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 2 alin.(6).
: , I- , r 1: ■ '
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Capitolul III
Măsuri de protecţie socială de natură financiară

Secţiunea 1
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - Condiţii de acordare şi cuantum
'

î
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Art. 6 - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, denumit, în continuare, ajutor, se acordă pentru un
singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinţei de domiciliu sau reşedinţă, pe perioada sezonului
rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de
exerciţiu al drepturilor civile şi care va deveni titularul ajutorului.
(2) In funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţa de domiciliu sau reşedinţă,
categoriile de ajutoare sunt: :
a) ajutor pentru energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru
energie termică;
b) ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru energie electrică;
.

,1

d) ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
(3) Ajutorul se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme
de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de rhuncă sau a altor reglementări
specifice pentru diverse ramuri economice.
(4) Ajutorul prevăzut la alin.(2) lit.a) -!c) se plăteşte lunar furnizorului şi este egal cu:
a) contravaloarea 1 energiei termice furnizate în sistem centralizat, a cantităţii de gaze naturale
'

şi/sau a energiei electrice consumate lunar, dacă valoarea consumului este mai mică decât
valoarea ajutorului calculată conform art. 7 alin. (1),

r

b) valoarea ajutorului calculată conform art. 7 alin. (1) dacă valoarea consumului este mai mare
decât valoarea ajutorului.
6

I

1

!■

.1

il-

. ,;,i ■
■!

I'

f

(5) Ajutorul se evidenţia!ză în facturile emise de furnizori.

'

,

(6) Pentru stabilirea consumului inregistrat efectiv in fiecare luna din perioada sezonului
rece stabilirea cantitatii de energie electrica/gaze naturale consumata se face lunar, pe baza
. .1

indicaţiilor contoarelor.
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(7) Ajutorul prevăzut la'alin.(2) lit.d) se plăteşte titularului. ^1.' r'i; , ■
■ ^
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(8) Prin excepţiei de la prevederile art. 3 alin.(l) ilit.d), în cazul ajutorului prevăzut la alin.(2)
lit.d) familia este cea dbfmită'la art. 2 din Legea, nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ultdrioare.

I

;,
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Art. 7 - (1) Ajutorul se acordă jîn funcţie de veniturile medii nCte lunare pe menibru de familie sau
al persoanei singure, sub forma compensaţiei procentuale, dar nu mai puţin de 10%, aplicată asupra
valorii de referinţă şi nu mai mult decât valoarea consumului facturat. Formula de calcul se
stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 810 lei/persoană în cazul
familiei şi de 1445 lei în cazul persoanei singure.
(3) Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat este:
a) de 250 lei/luna pentru gaze naturale;
b) de 500 lei pentru energie electrică;

i

. t.

c) de 80 lei pentru combustibili solizi şi petrolieri.

♦

I

(4) Pentru energia termică valoarea de referinţă a ajutorului limar se stabileşte în limita
consumului mediu definit la art. 3 alin.(l) lit.b) şi în funcţie de preţul local al energiei termice
facturate populaţiei.
(5) Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art.6 alin.(2) .lit.a) - c) se
scade din factura ce atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori.
, ,

(6) Pentru combustibili solizi şi petrolieri dacă din calcul rezultă un ajutor mai mic de 10 lei

atunci se acordă 10 lei.
(7) Dacă din calculul ajutorului potrivit alin.(l) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se
rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului
Art. 8 - (1) Ajutorul se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.
(2) Pentru ajutorul prevăzut la art. 6 alin.(2) lit.a) - c) în situaţia în care două sau mai multe
familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
acordă în numele titularului contractului/convenţiei individuale încheiat cu furnizorul.

7

(3) în sensul prezentei legi nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte
aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop
monahal.
(4) Ajutorul se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, care locuiesc în
România.
(5) Ajutorul se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă
se află în una dintre următoarele situaţii:
ă)’ sunt cetăţeni'ai unui stat 'membrii al Uniunii Europene, ăi Spaţiului Ebdhomic' Europeăh, âi
Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz,
i

reşedinţa în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile Legii nr. 122/2006, privind
. '
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azilul din România, cu completările şi modificările ulterioare, 6 forttiă'de protecţie şi taii
domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile ;

■i;
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c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, aprobată prin Legea nr. 357/2003 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,.

•

(6) Ajutorul prevăzut la art. 6 alin.(2) lit.c) se acordă consumatorilor vulnerabili care riu
deţin altă formă de încălzire,, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice
sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care
au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.
Art. 9 - (1) în funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin
hotărâre a consiliului local, ajutoare peste nivelul de venit şi cuantumurile prevăzute la art. 7 alin.
‘ r

(1) şi (2).
i

: (2) Ajutorul se acordă în limita contravalorii energiei termice, a cantităţii de gaze naturale
^

!

■

■

sau de energie electrică, consumate lunar, valoarea consumului lunar fiind valoarea totală a facturii
care include atât costul energiei termice/energiei electrice/gazului cât şi taxe, contribuţii prezente
sau viitoare.
, •?.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii,, ajutor pentru
încălzire familiilor, şi persoanelor singure ale căror locuinţe şi nu şe încadrează în 4efiniţia prevăzută
la art. 3 alin.(l) lit.f).
(4) Pentru beneficiarii ajutorului, aflaţi în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare.
8
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autorităţile administraţiei publice pot acorda, din'bugetul local, sprijin financiar pentru acoperirea
integrală sau parţială a cotei-părţi din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea
1

spaţiilor aflate în proprietate indiviză. * .

(5) Autorităţile administraţiei publice locale pot implementa programe de certificare şi audit
energetic al clădirilor cu destiria^ie de Ipcuinţ^ pentru consumatorii yulnerabili, în condiţiile Legii
nr.372/2005-privind performanţa energetică a c|ădirilor, republicată! ■ “■

'

■

'

(6) Criteriile de acordare, precum'şi nivplul sprijinului financiar prevăzut la alin, (1) - (5) se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
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Art. 10 - Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei; legi, nu se iau în
calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii lir. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în
condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările
ulterioare, ori a obligaţiilor legale , de întreţinere şi nu pot fi „urmărite silit decât pentra recuperarea
sumelor acordate cu titlu nejustificat.

.

Secţiunea a 2-a
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - Reglementări speciale pentru energia termică

Art. 11 - (1) Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru
încălzire de către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de .
contracte de furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi:
a) facturarea şi plata pe baza consumului lunar efectiv;
b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv şi plata în tranşe procentuale pe o perioadă de
referinţă cu durata de 12 luni.
(2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum şi stabilirea
perioadei de referinţă se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
■,

; (3) Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie

termică fiimizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în condiţiile prevăzute de
prezenta lege, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului
efectiv, conform alin. (1) lit. a).
;

Art. 12 - (1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie
iiidividuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în
l '■

I
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tranşe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinţă în baza unui act adiţional la
contractul de furnizare a energiei termice/convenţiei individuale.

■

(2) Opţiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală
asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale se comunică
furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referinţă.

Art. 13 - (1) Furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de
contract de fUmizare a energiei'termice/donvenţie individuală, facturarea în condiţiile prevederilor
art. 11.
(2) Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală sunt obligaţi să
achite facturile în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturilor în situaţia prevăzută
la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situaţia
prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii şi termenele de scadenţă se înscriu'pe
factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de lă data scadenţei atrage penalităţi de
întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 3-a
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - Modul de stabilire şi acordare

, f

Art. 14 - (1) Ajutorul, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind
componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.
(2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit
modelului stabilit în anexa nr.l la Normele metodologice de aplicare a prevedrilor Legii
nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

'

,

(3) La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei,
veniturile membrilor acesteia, precurh şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa Cum sunt acestea
trecute în formularul prevăzut la alin. (2).
(4) în vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa
familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau
bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teriţoriale.

: it

(5) în aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileşte dreptul solicitând informaţii pe bază
de protocol altor instituţii/autorităţi sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitanţilor. In
situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire
10

la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de servieiul
publie de asistenţă socială.

' -
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(6) Pe parcursul sezonului rece; la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor pentru plăţi
şi inspecţie socială, denumite, în coritinuafe agenţii teritoriale, serviciul public de asistenţă socială
!■

efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semhalaţe; şi; determinarea cazurilor de
. ;|
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eroare şi fraudă.
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(7) în eazul solicitării ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei pe' bază de energie electrică,
anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de f 5 zile lucrătoare de
la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat] pentru respectarea
prevederilor art. 8 alin. (3). Fac excepţie bepeficiarii de ajutor social acordat im bazia Legii nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de aloeaţii pentru susţinerea
familiei aeordate în baza Legii nr. 277/2010, republieată, cu modificările ulterioare, pentru care au
fost efectuate deja anchetele soeiale.
Art. 15 - (1) în cazul ajutorului pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe
propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a
fiecărui an.
(2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract/ convenţie
individuală, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data
de 25 septembrie a fiecărui an.
(3) Pentru gaze naturale, energie eleetrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele
de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării.
(4) Solicitantul ajutorului pentru îneălzirea loeuinţei poate intra în posesia formularului de
cerere şi declaraţie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei publice
loeale sau, după caz, al agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
denumită în continuare agenţie teritorială.

Art. 16 - Pentru acordarea ajutorului, indiferent de sistemul de încălzire utilizat; cererile şi
declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la
primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a
cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a
fiecărui an.
. I..

Art. 17 - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile
prezentei legi, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de
11
.

acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la
cunoştinţa solicitanţilor individual.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de
! ■

proprietari/locatari.
(3) Pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art.6 alin.(2) lit.a ) - c), în termenul prevăzut
la alin. (2) primarii vor transmite agenţiilor teritoriale, precum şi furnizorilor de energie termică în
sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrică şi asociaţiilor de prbprietari/locatari, situaţia
centralizatoare privind titularii ajutoarelor, pe fiecare sistem de încălzire, care va conţine şi venitul
net limar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art.7, atât în scris, cât şi
în format electronic.
A
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(4) In situaţia furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi de
energie electrica, situaţia centralizatoare prevăzută la alin.(3) va conţine şi codul furnizorului,
respectiv al clientului.
(5) Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului
acordat în condiţiile art. 7, perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, şi data efectuării plăţii acestuia.
(6) Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, în termenul
prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziţia motivată privind respingerea cererii.
(7) în situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a
ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin
dispoziţie a primarului, după cum urmează;
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a
lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit.
a);

'H ,

c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor
social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.
(8) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (7) se comunică titularului în termen de 5 zile de
la emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător.

Art. 18 - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei poate fi solicitat odată cu cel de ajutor
social şi/sau cu cel de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor art. 9 alin. (5^) din
Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
12

(2) în situaţia în care familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii
nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită ulterior stabilirii acestor
drepturi şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut de prezentă lege, acesta, se acordă luând în
considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei} şi vebiturile lmembrilor acesteia
'1'
, L.' ' }] ' '
^
.
depuse de titular pentru acordarea dreptului ia ajutorul social şi/sauji alocaţia pentru susţinerea
l'll

:

familiei.

.

"

''!■

■■

(3) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei în s.ituaţia prevăzută la alin. (2)
se face cu condiţia ca la data depunerii cererii familia să fie în plaţ}a a cel|pviţm unuia dintre
drepturile de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei.:

■'L

^

/

(4) în situaţia familiilor al căror drept de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea
familiei este încetat sau, după caz, suspendat conform legii, dreptul la ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă cu respectarea prevederilor ari. 14 alin. (1).
(5) Formularul de cerere pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în situaţia
prevăzută la alin. (2) este cel prevăzut la art. 18' alin. (5) din Legea nr. 277/2010, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(6) Cererea prevăzută la alin. (5) se depune potrivit art. 16, prevederile art. 17 aplicându-se
în mod corespunzător.
(7) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţia primarului conţine acordarea tuturor
drepturilor solicitate.
Art. 19 - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice,primarului
orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de
la data modificării.
(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se face prin depunerea unei noi
declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.
(3) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, cu privire
la modificarea valorii ajutorului calculat în condiţiile prezentei legi.

,

(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru îneălzirea locuinţei,
prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoeire celei în care au intervenit modificările.
(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile
prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau
prin intermediul! asociaţiilor de proprietari/locatari.

A

(6) In termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de
proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3)
. sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic.

Art. 20 - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie
termică ori de gaze naturale/energie electrica împreună cu reprezentantul asociaţiei de
proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze
naturale/energie electrică.
(2) In cazul in care contorizarea consumului nu este individuală la stabilirea consumului
general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se
stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/locatari
defalcă consumul general pe consumatori individuali.

' :

(4) In cazul prevăzut la alin.(2) până la data de 5 a fiecărei limi, asociaţia de
proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând
consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
.i

;

(5) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 clienţi,
precum şi în situaţia existenţei de contoare individuale sau repartitoare de costuri pentru încălzire în
cazul energiei termice sau în situaţiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori
gazelor naturale, dispun în alt fel.

Art.21 - (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi la art. 20 alin.
(4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data
de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru
energie termică, eu respectarea prevederilor art. 6.
(2) în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem
centralizat transmit limar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de
asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de
maximum două zile de la realizarea calculului.

'

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii
ajutorului pentru energie termică şi cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare,
respectiv din bugetul de stat şl din bugetul Ipcâlţ în condiţiile artr 6 şi 8, precum şi suma individuală
de plată.
A

^

.

(4) In cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale de furnizare,
“ I'

încheiate între furnizor şi proprietari, sau convenţii de facturare individuală, anexe la contractul de
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fumizare/prestare încheiat cu asociaţia de proprietari, furnizorii de j energie termică în sistem
centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de
energie termică ce vor conţine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare,
respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 6 şi 8, precum şi suma individuală
i: ^
i:
de plată. ’ i
■

■\

i
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■
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(5)'Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la aliii. (4), furnizorii de
energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite prirnafului pentru certificare şi
constituie document de plată care, după certificare, se transmite'agenţiilor teritoriale în vederea
;

■

decontării.
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(6) Modelul borderoului' prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele'metodologice de
,

!■

aplicare a prezentei legi.
Art. 22 - (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au
obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori indiyiduali, ţinând cont de
ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei legi.

; .

(2) în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei
energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se
evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la
întocmire. ,

. i

I

(3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile,de întreţinere, t i i,., - ii iu

lyd

Art.23 - (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi la art. 20 alin.
(4), respectiv a consumului stabilit conform clauzelor contractuale ale locurilor de consum aferente
consumatorilor vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale şi, respectiv, de energie
electrică calculează cuantumul ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrică cu
respectarea prevederilor art. 6.

!

r.J- ■

,.i^.

(2) în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor
naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la
nivelul asociaţiei de proprietari/locatari şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă între
valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în
ţermen;de maximum două zile de la realizarea calculului.
(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii
ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanţare,
respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, precum şi suma individuală de plată ce va fi
15

suportată de beneficiar ca diferenţă dintre contravaloarea consumului înregistrat^ conform ărt. 20
alin. (4) şi ajutorul efectiv.
(4) In cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze
naturale şi, respectiv, de energie electrică transmit facturile reprezentând consumul de gaze
naturale, respectiv de energie electrică, care vor conţine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale sau
ajutorul pentru energie electrică, precum şi suma individuală de plată stabilită ca diferenţă între
contravaloarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile alin. (1).
i . I

'

'

1 .

(5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de
gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator care se transmite
primarului pentru certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite
agenţiilor teritoriale în vederea decontării.
(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.

'

Art.24 - (1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociaţiile de
proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori
individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei legi.
(2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se
transmite furnizorului în tennen de maximum două zile de la întocmire.
(3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru gaze
naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.

Secţiunea a 4-a
Suplimentul pentru energie - Mod de stabilire şi acordare
Art. 25 - (1) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub valoarea prevăzută la
art. 7 alin.(2) beneficiază de un supliment pentru energie calculat în funcţie de sursele de furnizare a
energiei utilizate, dar nu mai mult decât valoarea consumului facturat, în cuantum iie:
a) 30 lei pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei pentru consumul de gaze naturale;

r
i

■i:

c) 10 lei pentru consumul de energie termică;
.

d) 20 lei pentru consumul de combustibili solizi şi petrolieri.
(2) Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului şi se plăteşte direct

furnizorului, cu excepţia suplimentului prevăzut la alin.(l) lit.d) care se plăteşte direct titularului.
16
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(3) Suplimentul pentru energie poate fr solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea
locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare, cu irespectarea prevederilor
art.7.

.

f"

.' : '

(4) Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a
energiei utilizate.
’
,
i
'
^ i
^
I

(5) In situaţia în' care singura sursă de energie | utilizată este energia electrică, cuantumul
I

'

'

'

suplimentului este de 50 lei.

'

'

'

1

!

i
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Art. 26 - (1) Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele' singure depun
la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau‘reşedinţa, o cerere însoţită de documentele
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membri acesteia.
(2) în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, primarul emite dispoziţia
de acordare sau de respingere a cererii pe care o comunică titularului în termen de 5 zile lucrătoare
de la emitere, prevederile art. 14 alin.(3)-(5) aplicându-se corespunzător..
(3) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabileşte cu luna următoare depunerii cererii.
(4) Modelul cererii se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 27 - Pentru efectuarea plăţii suplimentului pentru energie se aplică corespunzător prevederile
art. 21-24.

Secţiunea a 5-a
Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie

Art.28 - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art.6
alin. (2) lit.a) - c) şi a suplimentului pentru energie prevăzut la art.25, se asigură din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
i.

, (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art.6

alin.(2) lit.d), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. :
(3) Fondurile necesare pentru plata drepturilor, prevăzute la art. 8 şi 9, se asigură din
bugetele locale.

r

(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la
ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, precum şi pentru tipărirea
formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
acesteia se asigură din bugetele locale.
17
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Art.29 - (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 6 alin.
(2) lit.a)-c), şi a suplimentului pentru energie se realizează lunar de către agenţiile teritoriale pe baza
borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5).
(2) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la
art. 6 alin. (2) lit.d) se face o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul
rece în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (7).
(3) îri vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condiţiile alin. (2);
primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3),
actualizată lunar conform prevederilor art. 17 alin. (7).

Art. 30 - (1) Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferente sezonului rece
anterior, termenele-limită până la care se poate solicita plata acestora de către primari, respectiv
furnizori, în anul curent, sunt:
a) până cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau
petrolieri;

.

■

b) până cel târziu la 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termică, energie electrică şi gaze
naturale.
(2) Decontarea ajutoarelor se face în funcţie de valoarea consumului, dar numai în limita
ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este îndreptăţit.
(3) După termenele prevăzute la alin. (1), sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei
care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se vor suporta
din bugetele locale.
Art. 31 - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de
energie termică, energie electrică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de
contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, respectiv contract de furnizare a
gazelor naturale sau a energiei electrice, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de
agenţiile teritoriale ori de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi, se
vor colecta în conturile tip ESCROW deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de
energie termică, furnizorii de gaze naturale şi furnizorii de energie electrică.

;
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Secţiunea a 5-a
Verificare şi monitorizare
I
I'

Art.32 - (1) Borderou! centralizator prevăziut la art. 2,1 alin. (5) şi

23 alin. (5), precum şi
1;

situaţiile cehtralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) se transmit agenţiilor teritoţiale şi în format
!'

■

I

■,
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electronic, iîn termenele prevăzute de prezenta lege.

■:
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(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale elaborează baza de date
cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea lociiinţei şi' ai suplimentului pentru energie şi sumele

f

!

acordate.

i ■

I:

1'

,
;

Art. 33 - (1) în situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea
locuinţei sau supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare
pentru întocmirea anchetei sociale, prevăzută la art. 14 alin. (5) şi (7), ajutorul pentru încălzirea
locuinţei nu se mai acordă.
(2) în cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agenţiilor teritoriale în
condiţiile art. 14 alin. (6) se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere
privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor
pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile
deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar
sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
(3) Agenţiile teritoriale pot efectua oricând verificări cu privire la condiţiile care au stat la
baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi a îndeplinirii de către titular a
obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1).
(4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din
bugetul de stat, se recuperează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru
reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială,
precum ,şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr.266/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
.

(5) în situaţia în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agenţiile

teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu
corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul
constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.

Ji
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Art. 34 - (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin personalul
împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei legi cu privire
la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi suplimentului pentru energie .
(2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, fumizorii/distribuitorii de energie
ţermică, gaze naturale şi energie electrică, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a
furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Primarii, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia
organelor de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi ale Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul
i

pentru încălzirea locuinţei, iar furriizorii/distribuitorii de eiiergie termică;^ gaze-halturale şi ehCrgie
electrică documentele pe baza cărora au înscris în facturi ajutorul pentru încălzirea locuinţei,
inclusiv copii după facturile emise beneficiarilor.
(4) Organele de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot efectua în caz de
autosesizare sau la solicitarea unor terţi, anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor,
precum şi verificări privind veridicitatea informaţiilor din anchetele sociale efectuate de primari
: t

prin investigaţii la domiciliul beneficiarilor.

Secţiunea a 6-a
j

Alte măsuri

I

Art. 35 - (1) Pentru consumatorii vulnerabili prevăzuţi la art. 4 alin.(l) masurile de sprijin
prevăzute la art. 2, altele decât ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie
prevăzute de prezenta lege, se stabilesc după cum urmează:
a) pe bază de programe naţionale, finanţate din bugetul de stat, aprobate prin hotărâre a
Guvernului;

, L

b) pe bază de programe locale, suportate din bugetele locale, aprobate, prin hotărâri ale
consililor locale/consiliilor judeţene;

,

c) pe bază de proiecte susţinute din fonduri europene, conform regulilor de eligibilitate stabilite
la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului;
d) prin ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru măsurile
de sprijin non-financiare şi care vizează faclităţi acordate prinjintermediul furnizorilor.;
I

I (2) Măsurile de sprijin financiare prevăzute la^art. i2-pot fi susţinute şi din| sursele

prevăzute de ^.’201 âlin.(3 j din Legea en&giei electrice şî a ■ gazelormâfurale nr.d23/2012, 'cu
modificările şi completările ulterioare.
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Capitolul IV

1

Art.36 - Nivelul veniturilor până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuinţei şi al valorii
de referinţă prevăzute la art. 6 alin.(l) şi (2), precum şi valoarea stimulentului pentru energie' •
'

■

■

■

; '

r

prevăzută la art. 25, se actualizează anual prin hotărâre a Guvemtilui în funcţie de evoluţia
'

'

'

! :l

;

■

i

!■

I
I

\ l

.'I

veniturilor .populaţiei şi a preţului de consum al acestor servicii.
I

.

‘ 1.

f

■

I .

Art.37 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

■

(

nerespectarea de către primar a: dispoziţiilor prevăzute la art. 14 alin. (5), art. 17,; art. 19 alin. (3) (6).
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei
următoarele fapte:
a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială a documentaţiilor
': I i specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi
semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin.
(1) şi art. 17 alin. (2) şi (7);
b) nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1) - (5) şi art.
23 alin. (1) - (5);

('

c) nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) - (4), art.
22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3).
.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situaţia
[ ,

în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) şi art. 19 alin. (1).
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
a) de către inspectorii sociali, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit, a);
. b) de către primari, persoanele împuternicite de aceştia, pentru contravenţiile prevăzute la alin.
(2) lit. b) şi c) şi alin. (3).

,

.

!

(5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse
de ministrul muncii şi protecţiei sociale, conform atribuţiilor prevăzute la art.3 alin.(l) lit.e) din
Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) în situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii şi .Protecţiei
Sociale notifică^ de îndată organul de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării
sancţiunilor prevăzute de lege.
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(7) Contravenientul poate aehita, pe loe sau în termen de cel mult 15 zile de la data
încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând menţiune despre această
■f.

posibilitate în procesul-verbal.
(8) Nerespectarea prevederilor art. 31 constituie contravenţie şi se sancţionează în
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001
privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei
termice şi a 'gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea rir.'‘ 84/2002, eU
modificările şi completările ulterioare.

, ,

(9) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a)
vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, oraşului, mirmicipiului sauisectofului.mimicibiuiui
Bucureşti, după caz.

Art. 38 - Dispoziţiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.39 - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face cu respectarea prevederilor art. 1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii
de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul

I

!

autorităţilor şi instituţiilor publice.

i;

(2) Pentru utlizarea comunicării electronice, agenţiile teritoriale, furnizorii şi autorităţile
administraţiei publice locale, pot conveni asupra implementării comune a imor sisteme
informaţionale, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
;

Cdnsiliuluf diii 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea

I

1

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
—1 •

f-,'

W

r'V

r

1

Art. 40 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

;
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Art. 41 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2021.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a
i

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată
prin Legea nr.92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezeiitci legi se abrogă
Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare,
(4) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de maxim 60 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, a prezentei legi.
Art. 42 - La data intrării în vigoare a prezentei legi definiţia clientului vulnerabil prevăzută la art. 3
punctul 16 si art. 100 punctul 29 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
se înlocuieşte cu definiţia prevăzută la art. 3 alin.(l) lit.a) din prezenta lege.

I

!

23

•• u
■r;

ti

I* ANEXA NR.1
f

CONSUM MEDIU LUNAR ENERGIE TERMICĂ

l!

iii
CONSUM MEDIU ZONA RECE
Tip locuinţa/ consum
lunar Gcal
1 camera
2 camere
3 camere
^ 4 camere

Ianuarie
1,01
1,49
1,94
2,70

Februarie
0,84
1,30
1,70
2,27

Martie
0,74
1,16
1,52
2,11

Noiembrie Decembrie
0,82
0,91
1,31
1,49
1,94
1,70
2,70
2,37

CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ
Tip locuinţa/ consum
lunar Gcal
Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Deeembrie
0,82
0,75
0,76
0,67
1 camera
0,91
1,36
1,06
1,19
1,36
1,18
2 camere
1,76
1,55
1,55
1,38
1,76
3 camere
2,45
2,15
1,92
2,07
2,45
> 4 camere
CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ
Tip locuinţa/ consum
lunar Gcal
1 camera
2 camere
3 camere
> 4 camere

Ianuarie
0,82
1,22
1,59
2,21

Februarie
0,68
1,06
1,39
1,86

Martie
0,61
0,95
1,24
1,73

Noiembrie Decembrie
0,74
0,67
1,22
1,07 ■
1,58^
1,39
2,21
1,94
;
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ANEXA NR.2

REPARTIZAREA JUDEŢELOR
PE ZONE DE TEMPERATURĂ
ZONE
ZONA RECE

NR.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ZONA
TEMPERATĂ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
ZONA CALDĂ

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.

JUDEŢUL
HARGHITA
SUCEAVA
COVASNA
BRAŞOV
BISTRIŢA-NĂSĂUD
BACĂU
BOTOŞANI
CLUJ
VASLUI
NEAMŢ
MUREŞ
SIBIU
HUNEDOARA
IAŞI
ALBA
VRANCEA
SATUMARE
DAMBOVIŢA
ARGEŞ
IALOMIŢA
SĂLAJ
DOLJ
MARAMUREŞ
GALAŢI
PRAHOVA
BRĂILA
BUZĂU
OLT
BIHOR
TELEORMAN
ILFOV
GORJ
GIURGIU
TULCEA
VALCEA
ARAD
;
CARAS - ŞEVERIN
BUCUREŞTI
CĂLĂRAŞI
TIMIŞ
MEHEDINŢI
CONSTANŢA

’i’
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